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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 13 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên khai thác công trình Thủy lợi.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, năm 2020
lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.523mm thấp hơn TBNN
(1.653mm); lượng mưa 6 tháng đầu năm 2021 phổ biến từ 450-700m, xấp xỉ
bằng TBNN; lượng dòng chảy trên các sông suối đang giảm dần và có khả năng
thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ phổ biến từ 10-40%; mực nước
sông Mã tại TB Yên Tôn từ đầu năm đến nay thấp hơn cùng kỳ năm 2020 từ
0,3-0,5m; vùng cửa sông ven biển chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, xâm
nhập mặn ở mức cao hơn so với TBNN và cùng kỳ 2020.
Thực hiện Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả
các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân
năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 16541/UBND-NN ngày
25/11/2020 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa
khô năm 2020-2021. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị
xã, thành phố và các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình Thủy
lợi khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:
- Đối với các huyện, Công ty có kết quả thực hiện làm thủy lợi mùa khô
chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra như: TP. Thanh Hóa (đạt 74%); thị xã
Bỉm Sơn (đạt 83%); huyện Nga Sơn (đạt 86%); thị xã Nghi Sơn (đạt 87%);
huyện Thọ Xuân (đạt 88%) khẩn trương tiếp tục hoàn thành công tác làm thủy
lợi mùa khô đảm bảo công tác tưới thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng.
- Đối với các huyện, thị xã, thành phố (Quan Hóa, Ngọc Lặc, Như Xuân,
Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hà Trung, Nga
Sơn, Hậu Lộc, TX. Bỉm Sơn, TX. Nghi Sơn, TP. Thanh Hóa) khẩn trương hoàn
thiện Kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn phục vụ sản
xuất vụ Đông Xuân, vụ Mùa năm 2021 và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT
trước ngày 20/01/2021 để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo và báo cáo UBND tỉnh,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.
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- Tranh thủ nguồn nước để vận hành bơm trữ nước vào các trục tiêu, đồng
ruộng ngay từ đầu vụ để phục vụ tưới và hỗ trợ chống hạn; tổ chức đắp đập tạm
để dâng đầu nước, giữ ngọt, ngăn mặn.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo chống hạn trên cơ sở Ban Chỉ huy phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, phân giao cụ thể cho từng thành viên
theo dõi, kiểm tra nguồn nước; trên cơ sở cân đối nguồn nước xác định vùng có
nguy cơ hạn hán, thiếu nước để có giải pháp phù hợp.
- Phối hợp với điện lực Thanh Hóa để sẵn sàng cung cấp điện cho các
trạm bơm điện, nhất là các trạm bơm lớn, vùng ảnh hưởng triều.
- Chủ động kiểm kê, sửa chữa, bổ sung mới các máy bơm dầu để có thể
huy động lắp đặt bơm chống hạn trong và ngoài vùng tưới.
- Thường xuyên báo cáo tình hình nguồn nước về Sở Nông nghiệp và
PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) vào thứ 6 hàng tuần qua địa chỉ email:
qlct.cctl.thanhhoa@gmail.com để tổng hợp, báo cáo.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty TNHH một
thành viên KTCTTL khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- VP UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, TL.
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